
Zápis č. 9 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané 13.2.2020  
 

Přítomni: Bohoněk, Gašová, Galuszková, Kricnerová, Pacasová, Písačka, Řeháček, Turek, 

Adamcová 

Omluveni: Procházková, Masopust  

 

Kontrola zápisu č. 8 ze schůze výboru STL konané dne 5.12.2019 – bez připomínek.  

 

1. 16. Pracovní dny v TS 11.-13.10.2020 v Plzni – první informace vyvěšeny na stránkách STL 

– hlavní témata konference, organizační záležitosti. Vědecký výbor z řad STL – Písačka, 

Gašová, Turek, Procházková, Řeháček, Galuszková, Bohoněk. Zvážit možnosti vyzvaných 

přednášek pro edukační blok. Na příští jednání výboru STL bude pozvána prim.Šlechtová.  

 

2. Úkol č. 3: Registry transfuzní služby  

3a:  Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou nadace, včetně 

postupů (dr.Písačka, dr.Bohoněk) – úkol pokračuje 

3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) – podle aktuálních informací z ÚZIS je  IS před 

dokončením. Dopis jednotlivým ZTS je v přípravě (dr.Řeháček, dr.Písačka, Dr.Gašová) – úkol 

pokračuje 

 

3. Úkol č.18: Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů 

- předložení podkladů pro doplnění a úpravu: genetické metody v odb. 222 - dr.Řeháček - s 

prof. Mackem domluveno, že žádost o sdílení genetických výkonů do odb. 222 bude 

projednána na jejich nejbližším výboru genet. společnosti - úkol splněn 

- aferetické výkony (Dr.Gašová),  imunohematologické výkony (Dr.Písačka) – v přípravě - úkol 

pokračuje 

 

4. Úkol č. 25: Statut sekce laborantů a sester (Mgr.Adamcová, Ing.Kricnerová) – předložen 

návrh, provedeny závěrečné úpravy a doplnění pro soulad se Stanovami STL (vznik a zánik 

sekce schvaluje Shromáždění členů, ruší se body týkající se poradenské a expertní činnosti a 

spolupráce se SEKK), finální verze bude zaslána členům výboru – úkol splněn 

 

5. XXXII. Celostátní konference laborantů a sester Pálava 2020, 29.-31.3.2020 

(Mgr.Adamcová, Ing.Kricnerová) – žádost o podporu akce ve výši 50.000,-Kč vyřízena 

kladně. 

 

6. Dr. Bohoněk navrhuje, aby nadále, v případě žádosti o podporu odborné akce, organizátoři 

předložili žádost, vč. rozpočtu akce, na podzim předešlého roku tak, aby byla akce schválena 

a rozpočtována v rozpočtu STL na daný rok. Návrh schválen. 

 

7. XXVI. Pařízkovy dny, Ostrava, 5.-6.3.2020 – program sekce klinická transfuziologie dne 

5.3. (Dr.Bohoněk) – proběhla diskuze k přednáškám, kterých se ujal Dr.Bohoněk, 

Dr.Čermáková, Dr.Dušková a Dr.Kořistka 

 

8. XXXIV.Olomoucké hematologické dny 24.-26.5.2020. Výbor schválil upořádání transfuzní 

sekce, pověřena Dr.Galuzsková 

 



9. Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM (Dr.Bohoněk) – diskutováno, 

bude rozesláno k dalšímu připomínkovému kolu v rámci výboru STL. Úkol pokračuje. 

 

10. Úkol č.23: Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru všeobecná sestra – 

transfuzní služba – z NCO NZO zaslána poslední verze VP k připomínkám STL. V OM 3 

jsou vřazeny počty výkonů a povinně týden praxe v AZ – nebylo v původních připomínkách 

STL, zaslaných na NCO NZO v září 2019. Dr. Turek vyjadřuje nesouhlas s dodatečně 

provedenými úpravami a doporučuje, aby výbor STL trval na znění, které schválil v září 2019. 

Upozorňuje, že prodloužení praxe na akreditovaném pracovišti může zhoršit dostupnost 

vzdělávání a uvedení min. počtu provedených výkonů v počtech „5 ve vlastním zařízení + 1 

na akreditovaném pracovišti“ nedává záruku kvality vzdělávání. Výbor SLS souhlasí 

s odstraněním počtu výkonů v OM3, dále upozorňuje na povinnost absolvovat část praktické 

výuky v AZ uvedenu v zákoně 96/2004 a souhlasí se 40hod. v AZ. Mgr. Adamcová a dr. Turek 

zašlou připomínky dr. Bohoňkovi, ten odešle finální verzi na NCO NZO do 29.2.2020. 

 

11. Úkol č.24: návrh nového dokumentu STL: Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti 

(Dr.Galuszková, Dr.Procházková) – byl předložen návrh pro pravidla a čerpání fondu a to 

včetně částek, připomínkovat, připomínky zaslat dr. Galuszkové. 

 

12. Informace o jednání na MZ k Vyhlášce.143/2008 Sb. dne 6.2.2020 a rozšíření screeningu dárců 

krve (Dr.Bohoněk, Dr.Řeháček) – přítomni nám. Prymula, zástupci VZP, NRL, NTK, STL a 

dalších odb. společností, odboru léčiv a zdravotnických prostředků MZ – zápis zatím není 

k dispozici, bude zaslán. V dané chvíli je nutné vyčkat a výbor  STL podnikne další kroky po 

obdržení zápisu 

 

13. Aktualizace databáze členů (dr.Pacasová) – spolupráce s evidencí členů ČLS, kompletace a 

sjednocení seznamů členů z ČLS a STL. Nutno dořešit přihlášky pro nové členy jednak 

dostupné ze stránek ČLS, jednak ze stránek STL. 

 

14. Žádosti o přijetí do STL (dr. Pacasová) 

Ing David Viochna Takeda  
Veronika Mašínová Nový Jičín 

MUDr. Lenka Zábojníková NTS SR Žilina  
Radka Dostálová Chrudim 

MUDr. Dagmar Němcová Přerov 

Ing. Lenka Kulihová Sanaplasma 

MUDr. Zdenka Hřebačková Kroměříž 

Bc. Petra Daňková Kladno 

Mgr. Zuzana Světlíková Náchod 

 

Dr. Bohoněk 

- informuje o odeslání nabídky na pořádání mezinárodního kongresu ISBT 2024 v Praze a jejím 

převzetí. ISBT do konce března zašle informaci, zda nabídka byla vybrána do užšího kola k obhajobě 

na kongresu ISBT v Barceloně (červen 2020)  

 

Termín příští schůze 19.3.2020 v 10.30hod. (UHKT, budova A) 


